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WWF kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hiilidioksidin talteenottamista, siirtämistä ja geologista 

varastointia (CCS) koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä. 

 

Hallituksen esitys CCS:n kansallisen lainsääädännön muuttamisesta direktiivin 2009/31/EY (CCS-direktiivi) 

kattaa laajasti direktiivin vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.  Direktiivi jättää kuitenkin jäsenvaltiolle 

mahdollisuuksia päättää itse lain implementoinnin monista yksityiskohdista. WWF Suomi katsoo, että 

lakimuutoksia valmisteltaessa on tärkeää pitää ohjenuorana se, ettei CCS tule vaikuttamaan 

energiansäästöön tai uusiutuvan energian edistämiseen negatiivisesti. 

 

Hiilidioksidin talteenotto 

WWF Suomen mukaan hiilidioksidin talteenottoteknologian käyttöönotto tulee olemaan Suomen 

olosuhteissa joko olematonta tai hyvin marginaalista. Hiilidioksidin talteenotto soveltuu laudevoimaloille 

(käytännössä kivihiilivoimaloille), joita on Suomessa tällä hetkellä neljä (suluissa rakennusvuodet): Inkoo 

(1974-1978), Meri-Pori (1994), Kristiina 2 (1989) ja Tahkoluoto (1976). Koska hiilidioksidin 

talteenottoteknologia on vielä kehitysvaiheessa, tulevat Suomen lauhdevoimalat todennäköisesti olemaan 

alas ajettuja tai käyttöikänsä lopussa, kun teknologia olisi kaupallisesti hyödynnettävissä. Näiden 

kivihiilivoimaloiden käyttöikää ei kannatakaan jatkaa tulevaisuuden hiilidioksidin talteenottomahdollisuuden 

vuoksi. WWF Suomi suosittelee lakimuutosta, jonka mukaan kaikki olemassa olevat kivihiilivoimalat tulisi 

joko ajaa alas tai varustaa hiilidioksidin talteenotolla vuoteen 2020 mennessä. Tämä voitaisiin tehdä 

lakimuutoksella, jonka mukaan yksikään energiantuotantoyksikkö ei saisi Suomessa ylittää päästörajaa 350g 

CO2 ekv./kWh vuoden 2020 jälkeen. 

 

WWF Suomi ei kannata kivihiilellä toimivien lauhdevoimaloiden lisärakentamista, vaan kunnianhimoista 

energiansäästöä ja investointeja uusiutuvaan energiaan. WWF Suomi suositteleekin lakiehdotukseen 

kirjausta, että uusille lauhdevoimaloille ei anneta rakennuslupia, ellei voimalaan asenneta ympäristöllisesti 
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kestävää CCS-teknologiaa rakennusvaiheessa. Voimalan rakennuslupaa käsiteltäessä tulisi myös olla 

pakollista osoittaa, että muut vaihtoehdot (energiansäästö, uusiutuva energia) eivät ole mahdollisia 

korvamaan laitosta. 

 

Hiilidioksidin talteenottoteknologia huonontaa aina voimalaitoksen energiantuotannon hyötysuhdetta ja 

vaikutus on erityisen suuri yhteistuotanto (CHP) -laitoksissa. Tämä todetaan myös hallituksen esityksessä: 

”Sen sijaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitosten eli niin sanottujen CHP-laitosten osalta on tehty 

laskelmia, joiden mukaan laitosten hyötysuhde laskee merkittävästi eikä hiilidioksidin talteenotto siten olisi 

kustannustehokasta.” WWF Suomi katsookin, että CCS-teknologian tulisi kehittyä huomattavasti, ennen kun 

sitä kannattaa hyödyntää CHP-laitoksissa. Teknologian kehittyessä WWF Suomi näkee mahdollisuuksia CCS-

teknologian yhdistämisessä kestävän bioenergian CHP-tuotannon kanssa. Tässä tapauksessa voidaan päästä 

negatiivisiin päästöihin, joten WWF Suomi suosittaa taloudellisia kannustimia kestävän bioenergian ja CCS:n 

yhdistämiseen. 

 

Hiilidioksidin varastointi 

Hallituksen esityksessä todetaan, että ”Hiilidioksidin varastointi pysyvästi geologisiin muodostumiin 

Suomessa ja Suomen talousalueella kiellettäisiin, koska Suomessa ei ole sellaisia direktiivin 2009/31/EY 

tarkoittamia geologisia muodostumia, joihin talteen otettu hiilidioksidi voitaisiin varastoida pysyvästi ja 

turvallisesti. ” WWF Suomi tukee tätä näkemystä.  

 

Esityksessä todetaan myös seuraavasti: ”Hiilidioksidin geologisen varastoinnin mahdollistamiseksi 

merensuojelulakia muutettaisiin siten, että laissa säädetty jätteen tai muun aineen dumppauskielto ei koskisi 

hiilidioksidin pysyvää varastointia meren pohjan alaisiin geologisiin muodostumiin.” WWF Suomi suosittelee, 

että merensuojelulakia ei muutettaisi ja hiilidioksidin pysyvä varastointi meren pohjan alaisiin geologisin 

muodostumiin kiellettäisiin. Tämä johtuu siitä, että Itämeri on erityisen haavoittuvainen ja rehevöitynyt. 

Suuret, merenpohjaa muokkaavat rakennushankkeet voisivat lisätä jo pahoin saastuneen Itämeren 

kuormitusta entisestään. 
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